
Zasady rekrutacji dzieci 
do pierwszej klasy i oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej  im. Bolesława Chrobrego 
w Żórawinie 

w latach 2014-2015 i 2015-2016

I. Podstawa prawna: 

1. Przepisy art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 3 stycznia 2014r. poz.
7) oraz na podstawie art. 8 ust. 3 tzw. ustawy rekrutacyjnej przepisy art. 20a, art. 20s, art. 20t ust. 1, art. 20v i art. 20z-
2 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  20.02.2004  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 26, poz. 232). 

3. Statut Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie.

II. Postanowienia ogólne:

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Żórawinie dzieci zamieszkałe w  obwodzie szkoły (w
miejscowościach: Żórawina,  Bratowice,  Jarosławice,  Mnichowice,  Okrzeszyce,  Rynakowice,
Turów, Wojkowice, Zagródki, Żerniki Wielkie) przyjmowane są z urzędu. 

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia
rodziców dzieci.

3. Zgłoszenie rodziców, o którym mowa wyżej, zawiera:

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL
– serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) imiona i nazwiska rodziców dziecka, 

c) adres i miejsce zamieszkania rodziców dziecka i dziecka,

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka – o ile je posiadają.

     4. Formularz zgłoszenia rodzice dziecka pobierają w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej 
szkoły i składają go w sekretariacie szkoły we wskazanym terminie.

III. Postępowania rekrutacyjne: 

1. W latach  szkolnych  2014/2015  i  2015/2016  do  klasy  pierwszej  Szkoły  Podstawowej  w
Żórawinie mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
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2. Jeżeli  liczba  wolnych  miejsc  w szkole  jest  większa  od  liczby  kandydatów spoza  obwodu
szkoły,  komisja  rekrutacyjna  przyjmuje  dzieci  na  podstawie  wniosku  złożonego  przez
rodziców dziecka.

3. W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  spoza  obwodu  szkoły  niż  miejsc  wolnych,
rekrutację przeprowadza się w oparciu o kryteria rekrutacyjne, zawarte w statucie szkoły.

4. Postępowanie  rekrutacyjne  przeprowadza  komisja  rekrutacyjna  powołana  przez  dyrektora
szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, 

5. Zadania komisji rekrutacyjnej:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów  zakwalifikowanych  i  kandydatów  niezakwalifikowanych  do  Szkoły
Podstawowej w Żórawinie,

b) ustalenie  i  podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  dzieci  przyjętych  i  nieprzyjętych  do
szkoły zawierającej imiona i nazwiska dzieci,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

6. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje
dyrektor  szkoły, z  wyjątkiem przyjęcia  dzieci  zamieszkałych  w obwodzie  szkoły, które  są
przyjmowane z urzędu.

7. Jeżeli  przyjęcie  ucznia  w  trakcie  roku  szkolnego  wymaga  przeprowadzenia  zmian
organizacyjnych  pracy szkoły  powodujących  dodatkowe skutki  finansowe,  dyrektor  szkoły
może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Żórawina.

8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.

9. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest także na wniosek rodziców dziecka posiadającego
orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  którzy  ubiegają  się  o  przyjęcie  do  szkoły
ogólnodostępnej.

10. Komisja   rekrutacyjna  przyjmuje  dziecko  do  szkoły,  jeżeli  w  wyniku  postępowania
rekrutacyjnego zostało ono zakwalifikowane oraz zostały złożone wymagane dokumenty.

11. Kryteria rekrutacji:

a) wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci) - 1pkt,

b) samotne wychowywanie dziecka - 1pkt,

c) dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej - 1pkt,

d) niepełnosprawność dziecka – o ile w szkole zatrudniony jest specjalista - 1pkt,

e) rodzeństwo dziecka uczęszcza lub uczęszczało do szkoły - 1pkt,

f) dziecko wychowuje się w rodzinie  o wyjątkowo trudnej sytuacji  rodzinnej i jest  objęte
pomocą socjalną - 1pkt.

12. . Terminy rekrutacji:

a) od pierwszego do ostatniego dnia roboczego marca 2015 roku – zgłaszanie dzieci do klasy  

           pierwszej i oddziału przedszkolnego zamieszkałych w obwodzie szkoły,
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b) od pierwszego do ostatniego dnia roboczego marca 2015 roku - składanie wniosków przez
rodziców o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego zamieszkałych
poza obwodem szkoły,

c) 28 kwietnia w r. szk. 2014-2015 i 2015-2016 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i podanie
do  publicznej  wiadomości  listy  dzieci  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  do
szkoły,

d) 30 kwietnia w r. szk. 2014-2015 i 2015- 2016 ogłoszenie listy przyjętych, zawierających
imiona  i  nazwiska  dzieci  zapisane  w  porządku  alfabetycznym  oraz  najniższą  liczbę
punktów uprawniającą do przyjęcia i przekazanie informacji o wolnych miejscach, poprzez
wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń;  lista  opatrzona  jest  datą  podania  do  publicznej
wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,

e) 18 – 28 sierpnia 2014r. i 17 – 28 sierpnia 2015r. postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

 13. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej, złożony u dyrektora szkoły, zawierający:

a)  imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka, numer PESEL dziecka, a w przypadku

                       jego braku - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b)  imiona i nazwiska rodziców,

c)  adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,

d)  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców – o ile je posiadają.

2) do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 14. Sposób przeliczania punktów.

1) każde kryterium rekrutacyjne posiada jednakową wartość –1pkt,

2) najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły wynosi – 2pkt.

 15. Procedura odwoławcza:

1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci
nieprzyjętych,  rodzice  dziecka  mogą  wystąpić  do  komisji  rekrutacyjnej  z  wnioskiem  o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły,

2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka z wnioskiem, o
którym mowa w ppkt 1). Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą  uzyskało dziecko w
postępowaniu rekrutacyjnym,

3) rodzice dziecka mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w   terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
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4) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od  dnia  otrzymania  odwołania.  Na  rozstrzygnięcie  dyrektora  służy  skarga  do  sądu
administracyjnego. 

 16.  Jeżeli  po  przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego  szkoła  nadal  dysponuje  wolnymi
miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 17. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio powyższe zasady.

 18. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do
Szkoły Podstawowej w Żórawinie.

  19.  Dane  osobowe  dzieci  nieprzyjętych  do  szkoły  zgromadzone  w  celach  postępowania
rekrutacyjnego,  są  przechowywane  w  szkole  przez  okres  roku,  chyba  że  na  rozstrzygnięcie
dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem. 
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